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Informaţii personale  

Nume / Prenume IONESCU GHEORGHE 

Adresă - 

Telefoane 0244 – 402 330   

Fax(uri) 0244 – 402 332 

E-mail conpet@conpet.ro  

Naţionalitate ROMANA 
  

Data naşterii - 
  

Sex MASCULIN 
  

  

Experienţa profesională 
 

Perioada 
Functia sau postul ocupat 

Activitati si responsabilitati principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
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Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 

Perioada 
                           Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
   
 15.04.2016 -Prezent 
  Director General Adjunct 
  Organizarea, coordonarea si controlarea activitatilor de operatiuni, transport, productie si comerciala  

 S.C. CONPET S.A. – Str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploiesti 
  Transportator national de titei, gazolina si etan lichid prin conducte 
 
 
2.06.2014 - 14.04.2016 

Director Operatiuni 
Organizarea, coordonarea si controlarea activitatii Directiei Operatiuni. Conduce de drept lucrarile 
Consiliului Tehnico – Economic al societatii, fiind presedinte al acestuia. Consilierea directorului 
general in vederea luarii unor decizii eficiente in ceea ce priveste organizatia si in definirea planului 
integrat al societatii. 
S.C. CONPET S.A. – Str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploiesti 

  Transportator national de titei, gazolina si etan lichid prin conducte 
 

  01.04.2014 – 02.06.2014 
Director Productie – Investitii - Mentenanta 
Organizarea, coordonarea si controlarea activitatii Directiei Productie – Investitii – Mentenanta. 
Defineste si propune obiectivele directiei, astfel incat acestea sa fie integrate in obiectivele companiei. 
S.C. CONPET S.A. – Str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploiesti 

  Transportator national de titei, gazolina si etan lichid prin conducte 
   
 
  07.11.2012 – 31.03.2014 
   Director Mentenanta 
  Organizare, coordonare si controlarea activitatii de mentenanta a sistemului de transport avand in 
subordine peste 250 de angajati. Imi raporteaza direct un inginer sef, 8 sefi de servicii si 2 sefi de birouri. 
Activitatea este complexa acoperind diverse domenii cum ar fi: mecanic, energetic, automatizari, SCADA, 
telecomunicatii, reparatii conducte, transporturi rutiere, mentenanta CF(locomotive, vagoane, linii CF).  
De asemenea am responsabilitatea urmaririi si realizarii programelor de investitii (aprox. 62 mil. lei), 
reparatii capitale si reparatii curente ale societatii. Raportez direct directorului general pe care il consiliez 
in domeniul tehnic.  
In baza delegarii primite, reprezint compania (in plan intern sau international) in relatiile cu autoritatile, 
clientii, furnizorii sau cu alte entitati. 
   S.C. CONPET S.A. – Str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploiesti 
    
Transportator national de titei, gazolina si etan lichid prin conducte 

mailto:conpet@conpet.ro


 
 

 
 

Perioada 

 
 
10.04.2009 – 07.11.2012 

Funcţia sau postul ocupat Director Mentenanta-Dezvoltare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea, coordonarea si controlarea activitatii Directiei Mentenanta-Dezvoltare, activitatea de 
mentenanta se desfasura in teritoriu prin intermediul a patru centre de mentenanta si 15 sectoare, 
numarul de angajati din subordine fiind de peste 550 
Acordarea de consultanta si consiliere tehnica directorului general  
Cooperarea cu toate entitatile organizatorice din structura societatii  
Ca realizari deosebite ale perioadei se pot mentiona: finalizarea Dispeceratului Central SCADA, 
obtinerea certificatelor BRML pentru 27 de sisteme de masura fiscala a titeiului, implementarea 
sistemului informatic integrat de tip ERP, recertificarea de catre Germanischer Lloyd a Sistemului de 
Management Integrat; calitate (ISO 9001), mediu (ISO 14001) sanatate si securitate ocupationala 
(OHSAS 18001) 

Numele şi adresa angajatorului S.C. CONPET S.A. – Str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploiesti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Transportator national de titei, gazolina si etan lichid prin conducte 
  

Perioada 01.08.2007 – 09.04.2009 

Funcţia sau postul ocupat Director Tehnic 

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea, coordonarea si controlarea activitatii Directiei Tehnice a companiei, urmarind cresterea 
sigurantei in exploatare a sitemului national de transport titei prin conducte. Am consolidat aplicarea 
unui sistem de mentenanta predictiv – proactiva, avand ca obiectiv scaderea numarului de avarii 
tehnice, reducerea costurilor de mentenanta, reducerea consumurilor de energie si combustibil. 
Perioada s-a caracterizat printr-o activitate sustinuta de inlocuiri conducte si de puneri in siguranta a 
traversarilor de ape, numarul de km. de conducte inlocuiti crescand de la 36 km. in 2007 la 67 km. in 
2009.  In anul 2009 Programul de investitii a fost de 60 mil. lei si s-au realizat 68,5 mil lei, ponderea 
cea mai mare fiind detinuta de investitiile in sistemul national de transport care face parte din 
domeniul public al statului. S-a realizat innoirea in proportie de cca. 70% a parcului auto al societatii 

Numele şi adresa angajatorului S.C. CONPET S.A. – Str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploiesti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Transportator national de titei, gazolina si etan lichid prin conducte 
  

Perioada 01.01.2007 – 01.08.2007 

Funcţia sau postul ocupat Director Operatiuni 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea intreagii activitati tehnice a companiei, atat partea de operare a sistemului cat si cea de 
mentenanta, numarul de salariati din subordine fiind de peste 1200. S-au realizat puneri in functiune 
de investitii de aprox. 88 mil. lei din care cca.82 mil. lei pentru domeniul public. S-a implementat 
Sistemul de Managemet Integrat si s-a obtinut pentru prima data certificarea din partea Germanischer 
Lloyd 

Numele şi adresa angajatorului S.C. CONPET S.A. – Str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploiesti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Transportator national de titei, gazolina si etan lichid prin conducte 
  

Perioada 16.08.2006 – 01.01.2007 

Funcţia sau postul ocupat Director general adjunct 

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea, coordonarea si controlarea activitatii a doua directii, directia productie si directia 
mentenanta precum si a patru regionale de productie in teritoriu, cu un numar de cca. 1500 de 
angajati.  Principalele realizari la care mi-am adus contributia au fost: finalizarea programului de 
modernizare a 23 de statii de pompare si a doua rampe CF de incarcare a titeiului, finalizarea 
implementarii sistemului automatizat de comanda si masura SCADA(realizat cu firma ABB din 
Germania) punerea in functiune a sistemului propriu de telecomunicatii (realizat cu firma Telvent din 
Spania), toate componente ale Proiectului de Modernizare a sistemului National de Transport, proiect 
de peste 120 mil. USD, partial finantat de Banca Mondiala 

Numele şi adresa angajatorului S.C. CONPET S.A. – Str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploiesti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Transportator national de titei, gazolina si etan lichid prin conducte 
  

Perioada 21.06.2005 – 15.08.2006 

Funcţia sau postul ocupat Director comercial 



Activităţi şi responsabilităţi principale  Organizarea si coordonarea activitatii comerciale si de achizitii publice a companiei. Participarea la 
elaborarea Contractului Cadru de transport al titeiului, aprobat de ANRM (Agentia Nationala pentru 
Resurse Minerale), la negocierea si incheierea contractelor de transport cu OMV, Lukoil, Rompetrol, Rafo 
Onesti.  

Asigurarea respectarii legislatiei din domeniul achizitiilor publice si derularea transparenta a 
procedurilor specifice, participand in toate comisiile de licitatie pentru atribuirea diverselor contracte de 
servicii sau lucrari. 

 

Numele şi adresa angajatorului S.C. CONPET S.A. – Str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploiesti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Transportator national de titei, gazolina si etan lichid prin conducte 
  

Perioada 03.05.2004 – 20.06.2005 

Funcţia sau postul ocupat Director mentenanta 

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea, coordonarea si controlarea activitatii Directiei Mentenanta 
Acordarea de consultanta si consiliere tehnica directorului general, urmarirea si incadrarea in 
consumurile normate de energie si combustibil 

Numele şi adresa angajatorului S.C. CONPET S.A. – Str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploiesti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Transportator national de titei, gazolina si etan lichid prin conducte 
  

Perioada 17.04.2003 – 02.05.2004 

Funcţia sau postul ocupat Sef sectie 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea Sectiei de Intretinere, Reparatii si Transpoarte, avand in subordine 10 formatii de 
interventie care actionau in 24 de judete, asigurand functionarea corespunzatoare a tuturor 
componentelor sistemului de transport prin conducte 

Numele şi adresa angajatorului S.C. CONPET S.A. – Str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploiesti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Transportator national de titei, gazolina si etan lichid prin conducte 
  

Perioada 22.02.2000 – 16.04.2003  

Funcţia sau postul ocupat Inginer principal in cadrul Departamentului Petrom International 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Coordonarea si derularea a doua contracte, in Grecia. Contractele incheiate cu firma Kavala Oil au avut 
ca obiect forajul a doua sonde de explorare in Marea Egee cu platforma Atlas. Primul s-a derulat in 2000-
2001, iar cel de-al doilea in anul 2002. Fiecare contract a avut o valoare de peste 7 mil. USD, iar 
realizarea lor a presupus colaborarea cu mai multe firme internationale (MI Drilling, Maersk, Baker 
Hughes).  
 Responsabilitatile au fost complexe cuprinzand: organizarea mobilizarii platformei pe locatie, 
importul si receptia echipamentelor si sculelor specifice, urmarirea activitatilor tehnice, facturarea si 
incasarea contravalorii serviciilor prestate, colaborarea cu autoritatile portuare, asigurarea conditiilor de 
cazare si de masa pentru echipaj (cca 70 persoane). 
  

Numele şi adresa angajatorului Societatea Nationala a petrolului „Petrom” S.A. Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  
  

Perioada 01.09.1999 – 21.02.2000 

Funcţia sau postul ocupat Director Proiect Modernizare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea lucrarilor din cadrul Proiectului de Modernizare a Sistemului National de Transport in 
valoare de peste 120 mil. USD partial finantat de Banca Mondiala. Asigura relationarea cu Banca 
Mondiala, Consultantul general al proiectului (PLE – Germania) cu contractorii ABB, Telvent, Meci, 
Kanon, Allweiler, Inspet Ploiesti, Ario Bistrita etc. Am facut parte din comisiile de licitatie pentru 
achizitia diverselor echipamente si materiale necesare pentru realizarea proiectului. 

Numele şi adresa angajatorului S.C. CONPET S.A. – Str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploiesti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Transportator national de titei, gazolina si etan lichid prin conducte 
  

Perioada 01.02.1997 - 31.08.1999 

Funcţia sau postul ocupat Director Mecano – Energetic, Investitii, Dezvoltare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea, coordonarea si controlarea activitatii directiilor si compartimentelor din directa sa 
subordine. Coordonarea atat a activitatii curente de mentenanta a sistemului cat si pe cea aferenta 
derularii Proiectului de Modernizare a Sistemului National de Transport al Titeiului prin Conducte. 
Asigura colaborarea dintre Conpet, Banca Mondiala, Consultant, contractori. 
 

Numele şi adresa angajatorului S.C. CONPET S.A. – Str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploiesti 



Tipul activităţii sau sectorul de activitate Transportator national de titei, gazolina si etan lichid prin conducte 
  

Perioada 05.10.1994 - 31.01.1997 

Funcţia sau postul ocupat Sef compartiment 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activitatilor din domeniul sigurantei conductelor, protectia munci, PSI, protectiei mediului. 

Numele şi adresa angajatorului S.C. CONPET S.A. – Str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploiesti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Transportator national de titei, gazolina si etan lichid prin conducte 
  

Perioada 24.02.1992 - 03.10.1994 

Funcţia sau postul ocupat Sef de lucrari – catedra de Hidraulica din cadrul UPG Ploiesti 

Activităţi şi responsabilităţi principale Titular al cursului de Transportul Fluidelor prin conducte, coordonator proiecte de diploma, 
conducerea seminariilor la disciplinele Transport si Investigatii Hidrodinamice 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Petrol si Gaze Ploiesti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Universitar - educatie 
  

Perioada 01.04.1991 - 23.02.1992 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea seminariilor si laboratoarelor la disciplinele Transport si Investigatii Hidrodinamice 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Petrol si Gaze Ploiesti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Universitar - educatie 
  

  

Perioada 01.10.1990 - 31.03.1991 

Funcţia sau postul ocupat Asistent nivel A 

Activităţi şi responsabilităţi principale Catedra de Hidraulica din cadrul Facultatii Forajul Sondelor 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Petrol si Gaze Ploiesti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Universitar - educatie 
  

Perioada 16.02.1988 - 30.09.1990 

Funcţia sau postul ocupat   Asistent suplinitor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Catedra de Hidraulica din cadrul Facultatii Forajul Sondelor 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Petrol si Gaze Ploiesti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Universitar - educatie 
  

Perioada 12.09.1984 - 15.02.1988 

Funcţia sau postul ocupat Inginer proiectant 

Activităţi şi responsabilităţi principale Sef de proiect pentru realizarea mai multor investitii privind Conducte de titei , gaze, apa, statii de 
injectie, parcuri de separatoare, statii de compresoare. 

Numele şi adresa angajatorului I.G.P.P.G. Sectii Proiectare Ploiesti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  
  

Perioada 01.09.1982 - 12.04.1984 

Funcţia sau postul ocupat inginer 

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului Trustul Petrol Ploiesti – Schela extractie Berca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  
  

Perioada 25.09.1978 - 06.11.1978  

Funcţia sau postul ocupat Sondor RCS 

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului Schela Extractie Moreni 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

  

  



Educaţie şi formare 
 
 

 

Perioada 2013 

Calificarea / diploma obţinută Certificat absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Evaluarea Implementarii Sistemului de Control Intern Managerial. Audit Intern. Managementul riscului. 
Guvernanta Corporativa 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

TSI Consultanta & Trening SRL 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 2012 

Calificarea / diploma obţinută Autorizatie Diriginte de Santier 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Domeniul retele pentru transportul produselor petroliere 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Inspectoratul de Stat in Constructii 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 05 - 06 mai 2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Implementarea standardelor de control intern managerial 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

TTINI SMART IDEAS Bucuresti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 28 – 31 mai 2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Notiuni economice pentru ingineri 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Formenerg Bucuresti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 18.02.2007 

Calificarea / diploma obţinută Seminar 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Legea societatilor comerciale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 14 – 19 mai 2006 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Expert armonizare legislativa 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

EURO INFO S.R.L. BUSTENI 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 23 – 28 octombrie 2005 

Calificarea / diploma obţinută Certificat absolvire curs de perfectionare 



Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Metode si prodceduri specifice de prevenire si combatere a actelor de coruptie in institutiile publice si 
la agentii economici 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Economiei si Comertului 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 18 – 19 martie 1999 

Calificarea / diploma obţinută Certificat  workshop 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Seniori-manageri in procesele industriale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

The Network Learning Community 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 26.09.1996 

Calificarea / diploma obţinută Atestat  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul schimbarii si inovatiei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Graduate School of Business University College Dublin 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 24 iunie – 5 iulie 1996 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Dezvoltare personala si comunicare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Roman de Management in colaborare cu Durham University Business School 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
 
Training Canada organizat de Banca Mondiala si Guvernul Canadei pe probleme de Protectia 
Mediului 

  

Perioada 1994 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Training pe probleme de protectia mediului  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Banca Mondiala - Canada 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada Martie 1999 

Calificarea / diploma obţinută Doctor in Stiinte tehnice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Hidraulica si Mecanica Fluidelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Petrol-Gaze” Ploiesti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada Octombrie 1978 – iunie 1982 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenta  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Forajul Sondelor si Exploatarea Zacamintelor de Petrol si Gaze 



Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul de Petrol si Gaze Ploiesti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) ROMANA 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Limba engleza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

   Experimentat C2  Experimentat C2  Experimentat C2  Experimentat C2  Experimentat C2 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicare, lucru in echipa 
Deschis, onest, sociabil. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitate organizatorica si de mobilizare a subalternilor, aptitudini de lider si capacitate decizionala. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Inclinatii pentru activitatea de cercetare stiintifica. Peste 10 articole de specialitate publicate in reviste 
tehnice din tara. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Sistem operare Windows, aplicatii Office, Internet 

  

Competenţe şi aptitudini artistice  
  

Alte competenţe şi aptitudini  
  

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B 
  

Informaţii suplimentare Activitate stiintifica 
 

- 10 articole stiintifice publicate in Buletinul IPG si Revista de Petrol si Gaze 
- Participari la sesiuni de comunicari stiintifice, colocvii nationale, simpozioane. 

 
 
 
Alte activitati relevante 
 

- Din anul 1997 am fost implicat in toate actiunile legate de proiectul PEOP (Pan European 
Pipeline), cunoscut si sub denumirea de proiectul conductei Constanta-Trieste. 

- In anul 2003 am facut parte din comisia care a selectat consultantul HILL International care a 
realizat studiul de fezabilitate pentru conducta Constanta – Trieste, studiu in valoare de 2,3 mil. 
euro, finantat prin Programul Phare 

- In anul 2008 s-a infiintat Compania de Dezvoltare a Proiectului PEOP ( PEOP – PDC) cu sediul 
la Londra, companie care are ca actionari companiile Oil Terminal Constanta, Conpet Ploiesti, 
Transnafta din Serbia si Janaf din Croatia. Din acelasi an sunt membru in Consiliul de 
Administratie ( Board of Directors) al acestei companii. 

- Am reprezentat Conpet in Grupul de Lucru Interdepartamental pentru elaborarea Strategiei 
energetice a Romaniei. 

- Am reprezentat Conpet la numeroase conferinte internationale si la doua Congrese Mondiale 
ale Petrolului (Johanesburg – 2005 si Doha – 2011). Sunt membru al Comitetului National 
Roman pentru Organizarea Congresului Mondial al Petrolului 

 
  

Anexe  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

